
Vacature Penningmeester bestuur 
Stichting Vrienden van het Klooster 
 
Stichting ‘Vrienden van het Klooster’ exploiteert sinds 2012 het Klooster Oude Noorden dat in 2016 
door de gemeente Rotterdam is aangewezen als Huis van de Wijk in zelfbeheer. Het ‘ondersteunen 
en faciliteren’ dat behoeften van wijkbewoners worden vervuld, staat hierbij centraal. Dit door 
ervoor te zorgen dat activiteiten en services worden aangeboden die hierin voorzien, en voor 
iedereen gratis toegankelijk zijn.  
Het gebouw, ±1700 m2 groot met 24 ruimtes, het personeel en de vrijwilligers van het Klooster 
Oude Noorden staan hierbij ten dienste van de bewoners uit de wijk en hebben tot doel bij te 
dragen aan verbinding, ontmoeting, algemeen welzijn en individuele talentontwikkeling.  

 
De dagelijkse leiding van het Klooster Oude Noorden is in handen van een zakelijk leider. De zakelijk leider stuurt een sociaal 
beheerder aan en een actieve groep vrijwilligers die zorgdraagt voor het proactief faciliteren van een diversiteit aan bezoekers, 
buurtinitiatieven en samenwerkingspartners van het Klooster Oude Noorden. De zakelijk leider voert de operationele en 
financiële taken zelfstandig uit. 
 
De Stichting bevindt zich in een belangrijke fase van de uitvoering van een ambitieus meerjarenplan met als centraal thema 
‘verbinding’. Dit onder andere door het op korte termijn fysiek en inhoudelijk vormgeven van een nieuwe ontmoetingsplek voor 
gebruikers, partners en buurtbewoners van het pand. De realisatie en exploitatie van een gastvrije bar en een grootkeuken, als 
onderdeel hiervan, moet de wijkfunctie van het pand verder versterken 
 
Bestuur 
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de welzijnsopdracht van de stichting, die is gebaseerd op het gemeentelijk 
welzijnsbeleid. Hiertoe komt het bestuur maandelijks bijeen met de zakelijk leider, waarbij de voortgang van de werkzaamheden 
van Het Klooster Oude Noorden wordt besproken. Aanvullend zetten de leden hun individuele disciplines in op bestuurlijke 
deelonderwerpen. Het bestuur voelt zich betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden door de dagelijkse leiding en de 
vrijwilligers binnen de organisatie.  
 
Nieuw bestuurslid 
Het bestuur van de stichting is per direct op zoek naar een: 
 

Penningmeester  
 
In deze functie zie je toe op de uitvoering van de boekhouding door de zakelijk leider en ben je eindverantwoordelijk voor het 

jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening. Ook draag je er zorg voor dat de doelstellingen van de stichting 

financieel uitvoerbaar zijn en de financiële gezondheid van de organisatie gewaarborgd is. Bij het vormgeven van de nieuwe 
ontmoetingsplek vraagt de financiële huishouding en de exploitatie op korte termijn extra aandacht.  
 
Als penningmeester verwachten wij dat je: 

• over een goed financieel en boekhoudkundig inzicht beschikt  
• ruime ervaring hebt met het opstellen en beheren van grootboekrekeningen;  
• zelfstandig een oordeel kunt vormen over diverse financiële vraagstukken; 
• kennis hebt van en ervaring met financieel risicomanagement; 
• toeziet op het verstrekken van de periodieke (interne en externe) financiële rapporten en analyses aan het bestuur en 

aan toezichthoudende instanties; 
• betrokken bent bij het overleg met de externe accountant over de accountantsverklaring bij de jaarrekening; 

 
Samen met de zittende bestuursleden bewaak je de doelstellingen van het Klooster Oude Noorden. Ook denk je mee over en 
lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en de koers van de stichting en het Klooster Oude Noorden als Huis van de 
Wijk, nu en in de toekomst. 
 
Jij woont in Rotterdam en voelt je betrokken bij de stad en de wijk het Oude Noorden. Ook ben je bereid je voor langere termijn 
als bestuurder aan de stichting te binden.  
Het betreft een onbezoldigde bestuursfunctie; wel is vacatiegeld voor deelname aan vergaderingen beschikbaar. De Stichting 
streeft bij de samenstelling van haar bestuur naar een evenwichtige afspiegeling van de huidige samenleving. 
 
Reageren: 
Een schriftelijke motivatie en toelichting op jouw persoonlijke achtergrond kun je richten aan Stichting Vrienden van het 

Klooster, Ruivenstraat 81, 3036 DD Rotterdam of mailen aan bas@kloosteroudenoorden.nl. 
 
Meer informatie over Huis van de Wijk het Klooster Oude Noorden? Bezoek de website www.kloosteroudenoorden.nl. 
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